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I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades, així com a la 

resta de recursos electrònics contractats pel CRAI, cal 

activar el SIRE i autenticar-se amb l’identificador UB (el 

mateix que s’utilitza per accedir a la intranet UB). 

Més informació a: 

https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

 

Accediu a tots els recursos en suport paper i elec-

trònic del CRAI a través del Cercabib  

cercabib.ub.edu 

Per saber-ne més, accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada  les 24 

hores del dia i els 7 dies de la setmana 

crai.ub.edu/sau 

Al web del CRAI podeu trobar més informació sobre 

els propers cursos que es duran a terme a la vostra 

biblioteca 

crai.ub.edu/formacio 

CONSELLS DE CERCA 

Operadors booleans. Combina els termes de la 

cerca 

Comodí ? o # 

S’utilitza en paraules on hi ha lletres que es desco-

neixen o bé diferents formes ortogràfiques, substi-

tuint la lletra pel símbol.  

 

Truncament * 

Serveix per recuperar paraules amb diferents ter-

minacions.  

 

Agrupació de termes (...)  

Habitualment la cerca s’executa d’esquerra a dre-

ta, però si hi ha paraules entre parèntesis, aques-

tes se cercaran primer.  

 

Ús de cometes “...” 

Cal escriure entre cometes les frases i les paraules 

compostes per tal que la cerca sigui exacta.  

 

 

L’opció Conectar permet crear un compte d’usuari 

a EBSCOhost amb el qual podem organitzar la cer-

ca en carpetes, guardar les cerques, o obtenir aler-

tes, entre d’altres. 

AND 

 

OR 

 

NOT 

 

Tots els termes 
Un dels termes 

com a mínim 

Exclou el terme 

posterior al NOT 

COMPTE D’USUARI 

https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://bit.ly/2sO5WCQ
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau


CINAHL
®

 Complete (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature) és una base de dades 

especialitzada en infermeria, biomedicina, medici-

na alternativa i altres disciplines relacionades amb 

les ciències de la salut.   

El CRAI de la UB proporciona accés a aquesta base 

de dades a través del proveïdor EBSCOhost. 

      CONTINGUT  

Conté informació bibliogràfica d’articles, mono-

grafies,  ponències, evidència mèdica i comunica-

cions, des del 1937 fins a l’actualitat.  

Compta amb més de 6 milions de registres i l’ac-

tualització és diària. 

La majoria de les citacions inclouen el resum i, si 

està disponible, l’accés al text complet. Inclou les 

publicacions de la National League for Nursing i 

de l’American Nurses Association.  

      CARACTERÍSTIQUES 

CINAHL i EBSCOhost permeten: 

 

• Personalitzar la cerca i visualització de la inter-

fície de consulta 

• Crear un compte d’usuari 

• Disposar d’enllaços permanents a cerques 

• Veure quins treballs han estat citats 

• Extreure els documents en format codificat 

compatible amb el gestor de bibliografia Men-

deley. 

Podem localitzar informació a la base de dades 

utilitzant les seves eines de cerca. 

• Cerca bàsica 

• Cerca avançada 

• Encapçalaments CINAHL (categories temàti-

ques) 

• Cerca d’evidència  

• Cerca per publicacions 

• Cerca per referències citades 

• Cerca per imatges 

• Cerca per índexs 

Cerca bàsica 

Ens permet cercar amb limitadors, expansors i ope-

radors booleans.  

A més, amb les Opciones de búsqueda podem limi-

tar els resultats recuperats amb característiques es-

pecífiques com: data de publicació, tipus de docu-

ments que volem recuperar, etc.  

Cerca avançada 

La cerca avançada permet escollir els camps on vo-

lem localitzar els termes triats i combinar-los amb 

l’ús dels operadors booleans. També permet utilit-

zar Opciones de búsqueda per concretar la cerca. 

Encapçalaments CINAHL o descriptors 

Permet utilitzar els termes del tesaurus per recupe-

rar les referències classificades sota una matèria de-

terminada. 

Cerca per publicacions 

Permet cercar les publicacions incloses a la base de 

dades. Aquesta cerca es pot executar per títol, te-

màtica, descripció, etc.  

Cerca per referències citades 

Permet saber el nombre de citacions que ha rebut 

un treball, així com els autors que l’han citat. És 

possible fer la cerca per autor, publicació, títol i da-

ta de les referències incloses en els articles que con-

té la base de dades, i en proporciona l’enllaç.  

Cerca per imatges 

Amb Imágenes podem cercar dins la col·lecció d’i-

matges indexades a la base de dades: en blanc i 

negre o color, diagrames, il·lustracions, etc. 

Cerca per índexs 

Permet cercar dins dels índexs dels camps de la 

base de dades, de forma alfabètica. Ajuda a la iden-

tificació de les diferents maneres de referir-se a un 

autor, títol de publicació, etc. 

      RESULTATS 

      CERCA 

Ens mostra les opcions de recuperació dels docu-

ments en format electrònic.  

 

 

Si el CRAI de la UB està subscrit a la revista, trobem 

l’enllaç Consulta’l que ens envia a les possibilitats 

d'accés des del Cerbcabib. 

 

Historial de cerca 

Permet visualitzar i recuperar les cerques anteriors, 

i combinar-les amb l’ajuda dels operadors booleans. 

També és possible imprimir l’historial, guardar cer-

ques, o crear alertes. 

Impressió i exportació 

Les referències, prèviament desades 

a la Carpeta, es poden guardar, im-

primir, desar o enviar per correu 

electrònic, o exportar.  

Podem desar al nostre compte l’a-

dreça de correu, els camps que vo-

lem imprimir o el format en què vo-

lem guardar la informació recupera-

da.  

CINAHL Complet proporciona tam-

bé l’opció Export per desar les da-

des en un format compatible amb 

Mendeley.  


